
Blažević Zoran, dipl. iur. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 
javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri 
Ministarstvu gospodarstva. Radio je kao vježbenik zatim kao stručni suradnik u Ministarstvu financija 
u Upravi za javnu nabavu te kao tajnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
Nastavio je svoj rad kao izvršni direktor u Uredu za pravne poslove u HP-Hrvatskoj pošti d.d. Položio 
je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Certificirani je miritelj. Predavač je na konferencijama, 
seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH i inozemstvu te autor niza knjiga i stručnih 
članaka iz područja javne nabave. Zaposlen je na radnom mjestu direktora u trgovačkom društvu 
Temporis savjetovanje d.o.o., Zagreb. 
 

Božičević Sanda, univ. spec. oec., dipl. ing. prom. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. 
Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri 
Ministarstvu gospodarstva. Bogato radno iskustvo započela je u Ministarstvu financija, kao vježbenik, 
potom viši stručni savjetnik u Samostalnoj službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza i to na 
poslovima pripreme i provođenja postupaka javne nabave. Radila je kao ekspert u Sektoru javne 
nabave HP-Hrvatske pošte d.d. Posjeduje stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju, 
koordinaciji i centraliziranom upravljanju nabavom, u provođenju postupaka javne nabave svih 
vrijednosti, u pripremi ugovora sukladno provedenim postupcima javne nabave, u davanju mišljenja i 
pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne 
nabave. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih 
tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu 
javne nabave. Danas radi kao direktorica Službe za upravljanjem postupcima nabave u HP-Hrvatskoj 
pošti d.d. 
 

Ciglar Vesna, mag. psih. – stručna osoba sukladno čl.16.st.2. Pravilnika o izobrazbi u području javne 
nabave (NN, broj 65/2017) 

Nakon završetka jednopredmetnog studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, stekla je 

akademski naslov magistre društvenih znanosti na istoimenom fakultetu. Radno iskustvo gradila je 

kao nositelj i izvoditelj nekoliko kolegija iz područja psihologije na današnjem Učiteljskom fakultetu u 

Čakovcu. Danas je zaposlena kao nastavnik u statusu profesora visoke škole na Fakultetu organizacije 

i informatike i voditelj programa diplomskog studija Informatika u obrazovanju  u Varaždinu. Od 

2009. godine uključena je kao predavač u program izobrazbe u području javne nabave, koji se izvodi 

na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, konkretnije, područje iz programa Sprječavanje 

korupcije i etika u sustavu javne nabave.  

 

Cimer Damir, dipl. oec – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Zaposlen je na radnom mjestu savjetnika Potpredsjednice Vlade RH i ministrice u Ministarstvu 

socijalne politike i mladih na poslovima financijskog i strateškog upravljanja. Prethodno je radio u 

Ministarstvu financija u Upravi za gospodarstvo kao voditelj Odsjeka za koncesije i javno-privatno 

partnerstvo na poslovima izrade, analize, evaluacije i ocjena koncesijskih i JPP modela, izrade i 

davanja mišljenja na prijedloge odluka o davanju koncesija i ugovora o koncesijama, analizi i praćenju 

izvršenja ugovora o JPP, davanju i koordinaciji prijedloga mjera za poboljšanje i unapređenje sustava 

JPP i koncesija, itd. Sudjelovao je u postupcima davanja koncesija putem Zakona o koncesijama i 

Zakona o javnoj nabavi. Također, aktivno je sudjelovao na pristupnim pregovorima u Poglavlju 5. 



Javne nabave. Predavač je na programima izobrazbe u području javne nabave te koautor stručnih 

članaka te sudionik brojnih seminara i radionica. 

 

Čulo Jasmina, mag.oec. – stručna osoba sukladno čl.16.st.toč.2. Pravilnika o izobrazbi u području 
javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave te je ovlašteni trener zelene javne nabave. 

Također, posjeduje i certifikat za provedbu projekata i ugovora prema PMI metodologiji. Bogato radno 

iskustvo iz područja javne nabave, od planiranja i provedbe postupaka do pravne zaštite i 

implementacije, stekla je od samih početaka primjene javne nabave u Republici Hrvatskoj. U NATO 

Stabilizacijskim snagama u Operaciji pridruživanja radila je u periodu od 1999.-2002. godine. Zatim je 

kao ponuditelj radila osam godina u trgovačkom društvu IND-EKO d.o.o. Dvije godine radila je kao 

sektorski naručitelj u K.D. Autotrolej d.o.o. Od 2013. godine zaposlena je u Središnjoj agenciji za 

financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), u Uredu za ugovaranje, samostalno 

koordinirajući provedbu te verificirajući postupke javne nabave za krajnje korisnike u sustavu 

korištenja programa i projekata EU. Tijekom 2015. godine sudjelovala je i kao član Radne skupine I pri 

MRRFEU za poslove analitičke i savjetodavne naravi s ciljem savjetovanja krajnjih korisnika te 

unapređenja kompletnog sustava javne nabave. Od 2017. godine u SAFU radi kao voditeljica Odjela za 

nabavu i opće poslove. Kontinuirano sudjeluje kao predavač i trener javne nabave u programima 

izobrazbe djelatnika i krajnjih korisnika u sustavu. 

Čusek-Slunjski Mirjana, stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 
javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Završila je Pravni fakultet u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane pravnice. Direktorica je tvrtke ANGELA 
d.o.o. Varaždin. Tvrtka se bavi poslovima javne nabave (konzalting i edukacije iz područja javne 
nabava). Nakon završenog Pravnog fakulteta svoja prva radna iskustva stječe u odvjetničkom uredu u 
Varaždinu. Nakon toga zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin gdje je radila od 
2003. do 2014. godine na poslovima Tajnika fakulteta i voditelja odjeljka fakulteta (FOI2) te organizirala 
i vodila poslove javne nabave za potrebe fakulteta. U razdoblju od 1.2.2015. do 31.12. 2016. radila je 
u Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb kao stručnjakinja javne nabave. U organizaciji RRIF-ovog učilišta 
pohađala je školu javne nabave.  Od 2009. godine ovlaštena je trenerica u sustavu javne nabave i 
specijalist javne nabave (certifikati Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike 
Hrvatske). Na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin uspostavila je i vodila specijalistički 
program izobrazbe u području javne nabave (od 2009. do 2014. godine). U sklopu IPA projekta 
“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status 
nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, 
International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u 
Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave.  Na OECD/ SIGMA 
materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista 
javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji 
International Training Centre - International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija). Sudjelovala 
je  u više projekata čije je područje interesa javna nabava: TEMPUS "Enhancing Absorption Capacity of 
EU Programmes in Croatia" (IPC), pilot projekt “Uspostavljanje sustava središnje javne nabave za 
potrebe Sveučilišta  i njenih sastavnica”, “Uspostavljanje sustava središnje javne nabave za Studentske 
centre u Republici Hrvatskoj” i dr. Kao predavač u sustavu javne nabave priprema i predaje teme koje 
su proizašle iz njenog praktičnog iskustva u provođenju postupaka javne nabave.  Od provedenih 
postupaka javne nabave i nastavno na to obrađenih tema ističu se: Arhitektonsko- urbanistički natječaj, 
Nabava građevinskih radova, Nabava IT opreme i dr. Suautorica je knjige Projekti u znanosti i razvoju, 



europski programi, urednice prof.dr.sc. Blaženke Divjak, izdano 2009. godine (rad iz područja javne 
nabave) i autorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.  

Depope Radman Katarina, dipl. iur. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi 

u području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri 

Ministarstvu gospodarstva. Od 2008. do 2014. godine obnašala je funkciju pročelnice Jedinstvenog 

upravnog odjela u Općini Nuštar, a od travnja 2014. godine direktor je Inat-VK d.o.o.  

Od 2009. godine uključena je u svojstvu trenera u programu specijalističke izobrazbe u sustavu javne 

nabave. Sudjelovala je na konferencijama kao voditelj panela o javnoj nabavi, koncesijama i javno 

privatnom partnerstvu te je sudjelovala u pripremi i provedbi nekoliko stotina postupaka javne 

nabave kao voditelj postupka/stručni savjetnik. Također koautor je knjiga: „Planiranje u javnoj 

nabavi“, „Ugovaranje po FIDIC pravilima u javnoj nabavi“ i „Provedba postupka davanja koncesije“. 

Dolenac Stana, dipl.iur. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlena u HP-Hrvatska pošta d.d. u 

Uredu za javnu nabavu, a također obavlja i ostale stručne aktivnosti kao redovita ispitivačica u 

Ministarstvu uprave te predavačica na raznim savjetovanjima. Prethodno je bila zaposlena u 

Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje u Glavnom 

tajništvu. Stekla je bogato iskustvo u provođenju postupaka javne nabave, radeći  u Ministarstvu 

zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i 

Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. Završila je program Trening trenera javne 

nabave u sklopu EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ 

u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi, te 

specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Jedna je od koautorica knjige Javna 

nabava (2011.). 

Filipović Branka, dipl. oec. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u 

području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Zaposlena je na Sveučilištu u Rijeci, Studentski centar Rijeka kao rukovoditeljica Odjela nabave. 

Organizira i provodi postupke javne nabave te prati realizacije ugovora i plana u Studentskom centru 

Rijeka. Nakon završenog specijaliziranog programa za trenere u sustavu javne nabave svoje 

sedmogodišnje iskustvo u poslovima javne nabave redovno prenosi polaznicima na specijalističkom 

programu izobrazbe u području javne nabave. 

Franjković Ivančica, dipl.oec. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u 

području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Ovlašteni je trener u sustavu javne nabave te je u tijeku stjecanja titule „Master in public 

procurement management for sustainable development“, University of Turin/International Labour 

Organization, Torino, Italija. Zaposlena je u Državnom uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH, a 

svoje iskustvo stjecala je radeći i u Upravi za sustav javne nabave. Položila je Program za rukovodeće 

službenike (Državna škola za javnu upravu) i Trening trenera - osnovni trening za stjecanje 

kvalifikacije trenera u državnoj službi, te je završila stručno usavršavanje - Green public procurement 

procedures; ENPI Horizon 2020 capacity Building/Mediterranean Environment Programme. 

Sudjelovala je kao predavač na međunarodnim konferencijama te na brojnim savjetovanjima i 



radionicama na temu javne nabave. Jedan je od autora knjiga „Javna nabava“  i „Sustav i praksa javne 

nabave“ te nekoliko stručnih članaka iz područja javne nabave. 

Gunjača Nada, dipl.iur. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Zaposlena u Gradu Rijeci  kao voditeljica Ureda za financijsko upravljanje i kontrole.  Ima završen 

specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i važeći certifikat te završen  program 

izobrazbe „Trening trenera“. Tijekom 2012. godine pohađala je program “Training in Public 

Procurement in the Western Balkans and Turkey“, u sklopu EU IPA projekta u cilju uspostave i 

nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. U pripremi i provedbi 

postupaka javne nabave sudjeluje od početka reguliranja područja javne nabave u Republici 

Hrvatskoj.  Sudionica je brojnih stručnih seminara, u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora, iz 

područja javne nabave i javno-privatnog partnerstva. Redoviti je predavač u Specijalističkom 

programu izobrazbe u području javne nabave te na raznim seminarima i vježbama na temu javne 

nabave. Koautorica je tri priručnika i jednog članka iz područja javne nabave. 

Klemenčić Damir, dipl.iur. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u 

području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Završio je Pravni fakultet u Zagrebu, a dodatno je usavršavanje stekao specijalističkim programom 

izobrazbe u području javne nabave i specijaliziranim programom za trenere u sustavu javne nabave. 

Bio je zaposlen, između ostalog, kao direktor Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove u APIS IT 

d.o.o., kao savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te kao direktor Sektora za 

pravne, kadrovske i opće poslove u Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka. U okviru 

svakog radnog mjesta i funkcije bio je ujedno i voditelj postupaka javne nabave. Trenutno radi kao 

Rukovoditelj stručnih službi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose. 

Marić Zvonimir, univ. spec. oec. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.2. Pravilnika o izobrazbi u 
području javne nabave (NN, broj 65/2017) 
Voditelj odjela u Uredu za provedbu pretpristupnih programa i projekata i ESI fondova u Središnjoj 
agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Posjeduje višegodišnje iskustvo u 
svojstvu naručitelja vezano za pripremanje dokumentacije za provedbu postupaka javnih nabava, 
objava te pripremanje i provedbu ugovora o javnoj nabavi. Sudjelovao u radnoj skupini za 
osmišljavanje predložaka za provedbu ugovora o javnoj nabavi (predlošci općih i posebnih uvjeta 
ugovora) te je koordinator radne skupine za provedbu nabave roba i usluga sukladno pravilima 
Zakona o javnoj nabavi. Posjeduje višegodišnje iskustvo kao predavač i trener javne nabave u 
programima izobrazbe djelatnika i krajnjih korisnika u sustavu. 
 
Meić Karmen - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području javne 
nabave (NN, broj 65/2017) 

Višegodišnje iskustvo stekla je na poslovima javne nabave za potrebe Grada Varaždina, a između 
ostalog i pohađajući različite nacionalne i međunarodne seminare i radionice na temu javne nabave. 
Godine 2009. završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave. Trenersko iskustvo 
potvrdila je u nekoliko ciklusa specijalističkog programa i redovitog usavršavanja u području javne 
nabave. Trenutno radi kao zamjenica pročelnika Upravnog odjela Grada Varaždina. 

Mesarić Saša, dipl. oec. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Završio je specijalizirani program izobrazbe u području javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, 



rada i poduzetništva. Zaposlen je kao rukovoditelj u Odjelu za zajedničke nabave, HEP d.d. Prethodno 

radno iskustvo je stekao u  Službi za EU fondove kao specijalist za postupke ugovaranja i na mjestu 

glavnog referenta za nabavu radova i usluga, HŽ Infrastruktura d.o.o. te na mjestu savjetnika za javnu 

nabavu Grada Čakovca. 

Munđar Dušan, univ.spec.actuar.math. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o 

izobrazbi u području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Sveučilišni je specijalist ekonomije (menadžmenta poslovnih sustava) i sveučilišni specijalist aktuarske 

matematike zaposlen na Katedri za kvantitativne metode Fakulteta organizacije i informatike u 

Varaždinu. Područje interesa je obrada podataka i primjena statističkih i matematičkih modela u 

menadžmentu i financijama. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašten je trener u 

području javne nabave. Održao je niz predavanja u sklopu Programa izobrazbe u području javne 

nabave i programa usavršavanja vezana uz odabir ekonomski najpovoljnije ponude, upravljanje 

javnom nabavom u organizaciji te koncesija i javno-privatnog partnerstva. Sudjelovao je na stručnim i 

znanstvenim projektima te ima tridesetak objavljenih znanstvenih i stručnih radova vezanih uz 

primjene kvantitativnih metoda u područjima investiranja, upravljanja rizicima, mirovinskog sustava, 

demografije, javne nabave, odlučivanja i prediktivne analitike u sportu i poučavanju. Popis publikacije 

i neke od publikacija su dostupne na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije (bib.irb.hr). 

 

Perić Ledinek Roberta, dipl. iur. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u 

području javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Ima višegodišnje iskustvo u području javne nabave koje je stekla kao voditelj Odjela za informatiku, 

provedbu postupaka javne nabave i praćenje Ugovornih obveza u Službi za poslove informatike, 

nabave i računovodstva. Od 2014. godine obnašala je funkciju voditeljice Službe za strateško 

planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju Službe za nabavu i investicije u Upravi 

za energetsku učinkovitost u graditeljstvu, a od 1.1.2015. godine voditeljica je Službe za javnu nabavu 

i sigurnosne poslove pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja RH.  

 

Pranjić Ivica, dipl.oec - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 
javne nabave (NN, broj 65/2017) 
Završio je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz 
područja javne nabave. Vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. 
Iskustvo u području javne nabave stekao je kao voditelj te kasnije kao direktor Službe za nabavu 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. Trenutno je zaposlen kao rukovoditelj Odjela za nabavu, APIS IT  d.o.o. 
Stalni je predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja 
javne nabave. 

Raguž Glorija, dipl. oec. – stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri 

Ministarstvu gospodarstva. Započela je s radom u Uredu za javnu nabavu Vlade RH kao samostalni 

upravni referent, zatim kao stručna savjetnica te kao voditeljica Odsjeka za razvoj sustava javne 

nabave u Ministarstvu gospodarstva na poslovima izrade stručnih i normativnih podloga za 

pridruživanje RH EU u području javne nabave, član Radne skupine za Poglavlja pregovora 5. Javne 

nabave, 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te član PPN-a na razini EU i 

pridruženih članica. Radila je i kao izvršna direktorica Ureda za javnu nabavu HP-Hrvatske pošte d.d. 



na poslovima uspostave, razvoja, planiranja, koordinacije i strateškog upravljanje javnom nabavom 

na razini Društva. Radila je i kao direktorica TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Danas je zaposlena kao 

savjetnica u  trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o., Zagreb. 

Urek Robert, dipl.iur. - stručna osoba sukladno čl.16.st.1.toč.1. Pravilnika o izobrazbi u području 

javne nabave (NN, broj 65/2017) 

Diplomirani pravnik i trener u sustavu javne nabave. Zaposlen je kao voditelj pododsjeka za javnu 

nabavu u Primorsko-goranskoj županiji. Aktivan je član stručnog tima za koordinaciju javne nabave u 

Primorsko-goranskoj županiji, član je stručne grupe za izradu Upute o postupanju u nabavi roba, 

radova i usluga. Sudjeluje u izradi plana nabave u Primorsko-goranskoj županiji kao i za potrebe 

ustanova i trgovačkih društava kojima je županija osnivač. Sudjeluje i u radu povjerenstava za 

provedbu postupaka javnih nabava – od izrade dokumentacije za provedbu postupaka javnih nabava, 

objava i provedba postupaka uključujući žalbene postupke te priprema ugovore o javnoj nabavi u 

pripremi natječajne i ugovorne dokumentacije po modelu javno-privatnog partnerstva. 

 

 


